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   2003 اوريل 4 -1382 فروردين 15جمعه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب شانزدهم
  

  تظاهرات گسترده در سراسر  جهان عليه جنگ ادامه دارد**
صدای شليک توپخانه در حومه بغداد شنيده می شود و شهر برای نخستين بار از **

  .هنگام آغاز جنگ در تاريکی فرو رفته است
گزارشــهاي تلويزيــوني نــشان داد آــه مــردم نجــف مــانع ورود ســربازان آمريكــايي بــه **

  .مسجد علي شدند
کارمندان صليب سرخ برای نخستين بار از شهرهايی در جنوب بغداد بازديد کرده اند **

  .توصيف کرده اند" هولناک"و بيمارستان های شلوغ آنجا را صحنه ای 
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  گزارش راديو فردا از نبرد بغداد
   فروردين14پنج شنبه 

نيروهاي آمريكائي با استقرار در اطراف فرودگاه بين المللي صدام حسين در نزديكي 
 آيلومتري مرآز 20فرودگاه صدام در . تصرف آن آماده مي سازندبغداد، خود را براي 
صدام حسين، رئيس حكومت عراق، از مقاومت نيروهاي خود در . بغداد واقع است

بغداد ادعاي آمريكا دائر بر انهدام دو واحد گارد . جنوب شرقي اين آشور قدرداني آرد
يند واحدهاي باقي مانده از منابع نظامي آمريكا مي گو. رياست جمهوري را تكذيب آرد

نيروهاي ائتالف وارد . چهارواحد گارد رياست جمهوري عراق روانه جنوب بغداد شدند
بخشهائي از آربال و نجف شدند و درگيري ميان آنان و نيروهاي وفادار به صدام حسين 

 در آربال گروهي از مردم شهر به استقبال نيروهاي. در اين دو شهر همچنان ادامه دارد
ائتالف آمدند و در ناصريه نيروهاي ائتالف آمريكا به جستجوي خانه به خانه براي يافتن 

يك جنگنده هوائي آمريكا و يك هليكوژتر . نيروهاي وفادار صدام حسين ادامه مي دهند
  . سرنشين سقوط آردند11آمريكائي با 

  
  آخرين گزارش بي بي سي از جبهه بغداد

از لشگرهای پياده آمريکا که گزارش شده بود از سمت غرب واحدهای پيشرفته يکی 
به بغداد نزديک شده و در ده کيلومتری اين شهر مستقر شده اند، اکنون گفته می 

  .شود دست به عقب نشينی زده اند
گزارش ها همچنين حاکی است که بعضی از واحدها در نزديکی فرودگاه بين المللی 

   .اندصدام در غرب بغداد موضع گرفته 
صدای شليک توپخانه در حومه بغداد شنيده می شود و شهر برای نخستين بار از 

  .هنگام آغاز جنگ در تاريکی فرو رفته است
خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد صدای رگبار مهيب تيراندازی می شنود که به 

  .نظر می رسد شليک توپخانه باشد
يکايی است، می گويد که پيشروی از خبرنگار بی بی سی که همراه نيروهای آمر

سمت جنوب شرقی در شصت کيلومتری بغداد با مقاومت سنگينی رو به رو شده 
  .است

فرماندهی نيروهای آمريکايی نيز اعالم کرده که درحال بررسی گزارشهای مربوط به 
  .کشته شدن يکی از سربازان آمريکايی بر اثر آتش خودی در جنوب بغداد است
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  بوش، رئيس جمهوري آمريكا در آاروليناي شماليسخنان جرج 
گفت  در آاروليناي شماليجرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا  اپريل 3ديروز پنجشنبه 

هيچ شگردي از جانب صدام حسين، آمريكائي را از آزادسازي عراق برحذر نخواهد 
 ما. وي گفت رژيم عراق اآنون مي آموزد آه ما بر سر پيمان خود هستيم. داشت

. آشتار انبوه بيرون مي آوريمسالحهاي آشتار و نابودي انبوه را از دست عامالن 
امبر ديگر، اين بار شايد با سالحهاي  سپت11هاي آزاد منتظر نمي مانند تا يك ملت

وي افزود نيروهاي ما شهرهاي . هاي هسته اي روي دهدشيميائي، يا ارعاب آفريني
هانند و سربازان آمريكائي با نيروهاي دشمن عراق را از چنگال جوخه هاي مرگ مي ر

وي همچنين گفت نيروهاي اياالت متحده . روبرو مي شوند و به حومه بغداد مي رسند
ها مشغول پيشروي به سوي مواضع عراقيدر شمال عراق همراه با نيروهاي آرد 

  .هستند
  

   را نشان داد حسينتلويزيون عراق تصاوير صدام
يي را با  نبه شب تصاوير مربوط به صدام را نشان داد؛ آه جلسهتلويزيون عراق چهارش

  . حضور مقامات عراقي برگزار آرده است
ي  صدام آه با لباس نظامي در اين جلسه شرآت آرده بود؛ مقاومت قهرمانانه

  . نيروهاي اين آشور را مورد تحسين قرارداد
يي خندان و آرام نشان  هرهبراساس گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين تصاوير صدام با چ

داده شد؛ در اين جلسه طه ياسين رمضان، معاون صدام، طارق عزيز، معاون نخست 
وزير، عبدالتواب المال هويش، وزير صنايع نظامي ، محمدمهدي صالح، وزير بازرگاني، 

  . محمود دياب االحمد، وزير آشور و عامر رشيد ، وزير نفت عراق حضور داشتند
آه “ مقاومت نيروهاي مسلح شجاع عراق ”ق اعالم آرد در اين جلسه از تلويزيون عرا

آنند، قدرداني شده  براي بيرون راندن نيروهاي متجاوز آمريكا و انگليس مبارزه مي
  . است

 را نيز با مشاورانش از  يي تلويزيون عراق روز گذشته همچنين اعالم آرد صدام جلسه
تلويزيون عراق تصاوير مربوط به اين . ده استجمله دو فرزندش قصي و عدي برگزار آر

  .جلسه را پخش نكرد
  

   نيروهای به رهبری آمريکا به سرعت در عراق پيشروی دارند
   جاناتان مارکوس، خبرنگار بی بی سی در قطر

   فروردين14پنج شنبه -بي بي سي 
شده اکنون تمامی نشانه ها حاکی از آن است که به نيروهای آمريکايی دستور داده 

   .به پيشروی به سوی بغداد ادامه دهند
اما علی رغم مواردی از حمالت متقابل نيروهای عراقی در منطقه، سطح مقاومت 

   .عراقيها بسيار ابهام آميز و گيج کننده بوده است
آيا گارد جمهوری عراق يک ارتش خيالی است؟ آيا تمام تجهيزات و تسليحات اين 

رفته است يا اين که نيروهايش با پيشروی نيروهای ارتش در حمالت هوايی از بين 
  آمريکايی پخش شده اند تا در نقاطی نزديک تر به بغداد موضع بگيرند؟

ترديدی وجود ندارد که سرعت و گستردگی پيشروی نيروهای آمريکايی به سمت 
پايتخت عراق قابل توجه است و اين حرکت و پيشروی همانطور که يکی از فرماندهان 

بريتانيايی گفت تا سالها در دانشکدههای نظامی مورد مطالعه قرار خواهد ارشد 
   .گرفت

درگيريهای چند روز آينده، تنها مقدمه ای برای يک رويارويی طوالنی است که در اين 
رويارويی، ماهيت حکومت عراق به اندازه عوامل نظامی ميدان نبرد اهميت خواهد 

      داشت

www.iran-archive.com 



د، تا کنون مشخص نشده اند و اگر پيشروی با همين اهداف کليدی در مسير بغدا
سرعت ادامه پيدا کند، اين اهداف ظرف چند روز آينده در دست نيروهای آمريکايی 

   .خواهد بود
اما با وجود تمام اين تدارکات دقيق يک سوال بسيار بزرگ وجود دارد و آن اينکه چه بر 

   سر نيروهای عراقی آمده است؟
با نزديک شدن . ی هنوز در وضعيت آماده برای دفاع و نبرد هستندفرماندهان آمريکاي

نيروهای تحت رهبری آمريکا به پايتخت عراق، ترس از حمله شيميايی هم افزايش 
   .می يابد

  .همچنين نيروهای آمريکايی نگران آن هستند که به دام بيافتند
های گارد جمهوری از اطالعات بدست آمده اينطور به نظر می رسد که بعضی از واحد 

   .در حال حرکت به سمت حاشيه های بغداد هستند
سخنگويان نظامی در قطر می گويند نيروهای آمريکايی قصد وارد شدن به جنگ 

   .شهری ندارند
يکی از اين منابع نظامی با اشاره به پايتخت چچن گفت ما قصد نداريم بغداد را به 

  .گروزنی تبديل کنيم
ه درگيری های چند روز آينده، تنها مقدمه ای برای يک رويارويی اما کامال واضح است ک

طوالنی است که در اين رويارويی، ماهيت حکومت عراق به اندازه عوامل نظامی 
  .ميدان نبرد اهميت خواهد داشت

  
  آنفرانس روزانه محمد سعيد الصحاف

سوي بغداد هاي مربوط به پيشروي نيروهاي متجاوز به وزير اطالع رساني عراق گزارش
محمد سعيد الصحاف، وزير اطالعات عراق گفته است که  .را آامال نادرست خواند

  .ادعای آمريکايی ها در مورد اين پيشروی کاذب است
بنابراين آنچه آنها در مورد . آنها هر روز دروغ می گويند: "او در يک کنفرانس خبری گفت

  ."بيش نيستموفقيت و پيشروی در نجف و کربال می گويند خيالی 
در . آنها همينطور گفته اند که از دجله رد شده اند، که بازهم دروغ است: "او افزود

  ."مورد کوت هم همينطور
 در  ديروز خود خبريمحمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق، در يك آنفرانس

د و بغداد گفت آه نيروهاي عراقي در حال وارد آوردن ضربات به نيروهاي مهاجم هستن
  . برند تا هنگامي آه زمان از بين بردن آامل آنها فرارسد توان آنها را از بين مي

اند، تانك و  صحاف افزود آه عراقيها تلفات سنگيني به نيروهاي مقابل وارد آرده
اند و به نيروهاي تحت رهبري آمريكا يك درس واقعي  هواپيماهاي آنها را نابود آرده

  . اند داده
اند و تلفات بسياري  يكا را متهم آرد آه مناطق غيرنظامي را بمباران آردهوي دوباره آمر

  . را باعث شده اند
  

  سقوط هواپيما و هلی کوپتر آمريکايی 
 آنها که بر فراز 18 ای -آمريکايی ها گفته اند يکی از جنگنده بمب افکن های اف 

  . آسمان عراق در حال پرواز بود، مفقود شده است
زيونی آمريکا گفتند اين هواپيما توسط يک موشک زمين به هوا شبکه های تلوي

  . سرنگون شده است
  . هنوز از سرنوشت خلبان اين بمب افکن اطالعی در دست نيست

  . اين اولين مورد از سرنگونی هواپيماهای آمريکا در جنگ کنونی عراق است
 نزديکی کربال ارتش آمريکا همچنين می گويد يک هلی کوپتر متعلق به اين کشور در

  . سقوط کرده است
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   کيلويی عليه تانک ها450بمب های 
 تانک 52-گفت بمب افکن های ب)  آوريل2(يک مقام نظامی آمريکايی روز چهارشنبه 

 کيلوگرمی خوشه ای 454های عراقی مدافع بغداد را با شش بمب هدايت شونده 
  .هدف قرار داده اند

که " 105-سی بی يو"ار است که از بمب های اين مقام ها گفتند که اين نخستين ب
  . بمب کوچک ضدزرهی است استفاده کرده اند10هر يک حاوی 

  
  حمله هوايي به بيمارستان زنان و زايمان هالل احمر

 آوريل هنگامي آه 2يك زايشگاه تحت حمايت هالل احمر در بغداد روز چهارشنبه 
  . ، خسارت ديدمرآزي تجاري روبرويش هدف حمالت هوايي قرار گرفت

به گزارش . ي شيشه و آوار اين مرآز به اين آلينيك اصابت آرد قطعات شكسته شده
المللي صليب سرخ و هالل احمر در ژنو، سه عابر در اين حادثه جان  فدراسيون بين

   . تن ديگر زخمي شدند25باختند و 
 9:35اند، ساعت  ها آه شايد موشك آروز بوده ي گاردين، اين بمب ي روزنامه به نوشته

شود، اصابت  ي منصور بغداد آه محلي تجاري محسوب مي ي بامداد به ناحيه دقيقه
  . آردند

اند يا  هنوز مشخص نشده است آه آيا اين اماآن با هدف قبلي مورد هجوم قرار گرفته
  . نه؛ چرا آه دفتر امنيتي دولت بغداد نيز در همان اطراف است

داشتند از منفجر شدن خودروهايي خبر دادند آه در حال خبرنگاراني آه در آنجا حضور 
گويند آه رانندگان اين خودروها زنده در آتش سوختند و  آنها مي. عبور از خيابان بودند

  . جان باختند
سه تن از « : عبدالحميد، يكي از مقامات هالل احمر، در بيمارستان اسكان بغداد گفت

ا در آمبوالنس گذاشتيم و به بيمارستان آنها ر. آارآنان هالل احمر زخمي شدند
  » .رسانديم

کارمندان صليب سرخ برای نخستين بار از شهرهايی در جنوب بغداد بازديد کرده اند و 
  .توصيف کرده اند" هولناک"بيمارستان های شلوغ آنجا را صحنه ای 

  
  گزارش رويتر از نبردهاي اطراف بغداد

   اوريل3پنجشنبه 
گونه مقاومتي به   تقريبا بدون مواجهه با هيچ ديروز پنجشنبهواحدهاي زرهي آمريكا

  . شوند اند و براي تصرف فرودگاه اين شهر آماده مي شش مايلي بغداد رسيده
آاپيتان فرانك تورپ، يكي از فرماندهان مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكا و انگليس در 

آنون خارج از فرودگاه بغداد ا نيروهاي آمريكا و انگليس، هم« : قطر در اين باره گفت
  » .آنند هستند و خود را براي درگيري در زمان مناسب آماده مي

  . اند نيروهاي لشكر سوم پياده نظام تا شش آيلومتري جنوب بغداد پيشروي آرده
اند آه براي پيشروي به سوي بغداد با چندان مقاومتي  افسران آمريكايي اعالم آرده

 حالي است آه صدام تهديد آرده بود آه جنگ را به جنگي اند و اين در روبرو نشده
  . شهري تبديل خواهد آرد

تورپ گفت آه نيروهاي ويژه نيمه شب گذشته به برخي تاسيسات عراق، از جمله 
  . نشيني آردند آاخي در نزديكي بغداد، وارد شدند و سپس عقب

ه است آه نزديك با اين وجود، سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق اعالم آرد
  . شدن نيروهاي آمريكايي و انگليسي به بغداد ادعايي احمقانه است

در حالي آه ارتش آمريكا اعالم آرد آه بر اساس گزارش ديگر خبرگزاري رويتر، 
 آيلومتري بغداد پيشروي آرده بودند و براي تصرف 10اش درست تا  واحدهاي زرهي

، وزير دفاع انگليس نيز اظهار داشت آه شدند، جف هون فرودگاه اين شهر آماده مي
  . اند  عراقي اسير شده9000بيش از 

وي هشدار داد آه اين امر نبايد به معني پيشروي و پشت سر گذاشتن سريع مراحل 
  . بعدي تلقي شود

www.iran-archive.com 



هاي دومين شهر  اآنون مناطق آليدي حومه هون گفت آه نيروهاي انگليسي هم
و قرار است در موقعيتهاي زماني مناسب در آينده عراق يعني بصره را در دست دارند 

  . شان ادامه دهند به پيشروي
 تن 35اند،   تن از مجروحان انگليسي در منطقه درمان شده39وي ادامه داد آه 

  . اند  تن ديگر جان خود را از دست داده27نشيني آرده و  عقب
 از هرگونه تسلط ها تصميم دارند پيش وزير دفاع انگليس تاآيد آرد آه انگليسي

  . هاي مردم عراق چيره شوند ها و ذهن نظامي، ابتدا بر قلب
  

   بمب بي حس آننده،رمز شكستن حصار بغداد
  از سايت بازتاب

را در پيشروي ديشب نيروهاي  E-BOMBمنابع نظامي استفاده از بمب بي حس آننده 
  . آمريكايي به طرف بغداد، موثر ارزيابي مي آنند

گار ما، اين بمب آه اولين بار ديروز براي انهدام لشگر بغداد به آار گرفته به گزارش خبرن
شده، به مدت چند ساعت حواس بينايي و شنوايي افراد حاضر در محل را مختل مي 

  . آند
استفاده  MOABتني  11همچنين برخي منابع احتمال دادند براي فتح بغداد، از بمب 

 9 به آار نرفته، قادر است زلزله اي به قدرت اين بمب آه تاآنون در هيچ جنگي. شود
از سوي ديگر خبر مي رسد دولت عراق عمليات . ريشتر به صورت موضعي ايجاد آند

در اين . انتحاري را مهمترين تاآتيك خود در مقابله با نظاميان مهاجم قرار داده است
اين ويزا .  آندراستا سفارت عراق در سوريه و لبنان، اقدام به صدور ويزاي شهادت مي

مخصوص آساني است آه براي انجام عمليات انتحاري بر ضد نيروهاي آمريكايي و 
  .انگليسي به بغداد مي روند

پيش از اين، نيروهاي آمريكايي دو اتوبوس حامل داوطلبان عمليات انتحاري را در مرز 
  .اردن هدف قرار داده بودند

 
  جبهه شمالیجنگ در

 می کنند جلوی پيشروی نيروهای شبه نظامی کرد همچنان که نيروهای عراقی تالش
  .را به شهر موصل در شمال عراق بگيرند، درگيری شديد در اين منطقه روی داده است

خبرنگار بی بی سی می گويد که هواپيماهای آمريکا حمالت گسترده ای عليه مواضع 
يروهای عراقی به مدت چندين ساعت انجام داده و کردها که گروه های کوچکی از ن

  .آمريکايی آنها را همراهی می کنند، پيشروی هايی کرده اند
  

  نتيجه مذاآره پاول با ترآيه 
  ورود نخستين آاروان تسليحاتي ارتش آمريكا به خاك عراق از مرز ترآيه

يك مسئول دفتر نمايندگي حزب دموآرات آردستان عراق در سليمانيه، از ورود 
  .يكا به خاك عراق از مرز ترآيه خبر دادنخستين آاروان تسليحاتي ارتش آمر

 آاميون و خودرو نظامي 200اين آاروان داراي : گزارش داد» عبدالقادر«ايرنا به نقل از 
وي بدون اشاره به زمان دقيق و محل ورود آاروان نظامي . سبك ارتش آمريكا است

كايي نيز وارد آمريكا به خاك عراق گفت، همراه با آاروان، دهها دستگاه زره پوش آمري
  .عراق شدند

  
    ميليارد دالرى را تصويب آرد80آنگره آمريكا بودجه بيش از 

 ميليارد 80آميته تخصيص بودجه آمريكا روز سه شنبه اول آوريل اليحه بودجه بيش از 
  . تصويب آرد" جنگ با تروريسم"دالرى بوش را براى 

اق، ضرر شرآتهايى هوايى و به گزارش ايرنا اين بودجه شامل هزينه هاى جنگ با عر
  . نيز آمك به متحدان آمريكاست

 ميليارد دالر براى هزينه هاى 75آميته هاى تخصصى بودجه مجلس نمايندگان و سنا 
اضطرارى جنگ با عراق و سه ميليارد دالر براى آمك به شرآتهاى هوايى اين پنج 
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  . آشور اختصاص دادند
از اين ميزان يك . براى آمك به متحدان آمريكاستاين اليحه شامل پنج ميليارد دالر نيز 

 ميليون 127 ميليون دالر به مصر و 300 ميليون دالر به اردن، 700ميليارد دالر به ترآيه، 
   0دالر به افغانستان داده خواهد شد

عالزه بر اين دو ميليارد دالر نيز آمك نظامى به اردن، مصر، اسرائيل، افغانستان و 
  .اهد شدپاآستان داده خو

  
   استفاده از بمب خوشه ای

سازمانهای کمک رسانی بريتانيايی استفاده از بمبهای خوشه ای را توسط نيروهای 
  .اين کشور در بصره محکوم کرده اند

پيشتر، سخنگوی نظامی بريتانيا گفت که بمبهای خوشه ای در عملياتی در حومه 
   . به کار رفته استبصره که گروههای زيادی از نيروهای عراقی مستقرند،

سخنگوی سازمان بشردوستانه آکسفام گفت که اين سالحها همه چيز را از دم از 
بين می برد و به گفته او، صدماتی غيرضروری بر جای می گذارد و اين موضوع در 

   .معاهده ژنو نيز مطرح شده است
  

   در مورد فاجعه انساني هشدار مي دهديونيسف
ي جنگ ممكن   پايان يافتن ذخاير غذايي مردم عراق، ادامهسازمان ملل هشدار داد با

  . ي انساني در اين آشور همراه باشد است با يك فاجعه
: در عراق گفت) يونيسف(ي صندوق آودآان ملل متحد  ي ويژه آارول روي، نماينده

ي غذايي سازمان ملل، تنها تا اول ماه آينده ذخاير غذايي آافي  طبق گزارش برنامه«
ند بود و اگر غذاي بيشتري به عراق ارسال نشود، با مشكل بسيار جدي مواجه خواه

  » .خواهيم شد
بحران غذايي در عراق تنها موجب تشديد «: ان، وي افزود.ان. بر اساس گزارش سي

مشكالت پس از جنگ و متولدشدن نوزاداني با وزن آم و آودآان زير پنج سال آه از 
  » . شدبرند، خواهد سوء تغذيه رنج مي

ي يونيسف آه در يك آنفرانس خبري در مقر يونيسف در مادريد صحبت  نماينده
  » .ما بسيار نگران هستيم«: آرد، افزود مي

همان طور آه در تلويزيون نيز نشان داده شده، «: ان گفت.ان.وي در گفت و گو با سي
ي شود، برا اند و هر آودآي آه آشته مي آودآان بسياري در عراق آشته شده

اما بدتر از آن آشته شدن آودآاني است آه در تصاوير . اش يك فاجعه است خانواده
  » .ميرند هاي حاد تنفسي مي شوند و به دليل سوء تغذيه، اسهال و عفونت ديده نمي

وي آمريكا، انگليس و ساير شرآاي متحد آنها از جمله اسپانيا را مسؤول تاثيرات 
  . انساني جنگ عراق دانست

براي بازگشت آودآان به شرايط عادي زندگي، هر آودك «: ادامه اظهار داشتروي در 
 ميليون نفري عراق، 5/24 دالر نياز دارد و اين در حالي است آه نيمي از جمعيت 20به 
 » . سال هستند18زير 

وي در خصوص زمان بازگشت آارمندان يونيسف به عراق و ازسرگيري ارسال 
هاي انسان دوستانه و غيرنظامي به عراق اظهار  آمكهاي اين سازمان و ساير  آمك

  . نظري نكرد
  . هاي امدادي در عراق اختصاص داده است  ميليون دالر به آمك166يونيسف 

  
  گزارش اقتصادي از فريدون خاوند

   آوريل 3 پنج شنبه -راديو فردا
  . بازار هاي سهام رونق گرفتند، دالر تقويت شد و بهاي نفت آاهش يافت

شت بازار هاي سهام و ارز و نفت با فراز و نشيب رويداد هاي نظامي در عراق سرنو
گره خورده و معامله گران در تصميم گيريهاي خود پيش از پرداختن به تحليلهاي 

ديروز . اقتصادي، به نقشه عمليات جنگي در سواحل دجله و فرات توجه مي آنند
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تخت عراق و انتشار گزارشهاي همزمان با پيشروي نيرو هاي ائتالفي به سوي پاي
گوناگون درباره نزديك بودن نبرد بغداد، شاخصهاي ارزش سهام در بورسهاي گوناگون 

 در صد و آاك چهل پاريس 5.68در اروپاي غربي داآس فرانكفورت تا . جهان اوج گرفتند
 در صد جهش 3.59 در صد و نزدك 2.67در آمريكا داو جونز .  در صد باال رفت4.13تا 
بورسهاي آسيايي هم از رونق بي نصيب نماندند، اما با آهنگي آند تر، زيرا . اشتد

يكبار ديگر تب بورس . بر آنها سنگيني مي آرد) سارس(شبح بيماري حاد تنفسي 
نشان داد آه سرمايه گذاران در انتظار يكسره شدن آار بحران عراق لحظه شماري 

شمال ديروز پا به پاي پيشروي نيرو در عرصه ي نفت، بهاي برنت درياي . مي آنند
 دالر و شصت و هشت سنت آاهش 24هاي ائتالفي به سوي بغداد، به هر بشكه 

فرو آش آردن تنشهاي چند روز گذشته در آشور نفتخيز نيجريه نيز در آاهش . يافت
 هاي و اما در بازار ارز، دالر در پيوند با تحكيم اقتدار نيرو. بهاي طالي سياه بي تأثير نبود

مي بينيم آه زير و بمهاي . ائتالفي در عراق موقعيت خود را در برابر يورو تقويت آرد
  .رزمگاههاي عراق، نوسانات روز به روز بازار هاي سهام و ارز و نفت را رقم مي زنند

  
  .  را در اختيار آمريكا نخواهد گذاشتاردن حريم هوايي: پادشاه اردن

از آشته شدگان غيرنظاميان در عراق  تاسف و ناراحتي باملك عبداهللا، پادشاه اردن 
  . آنها را شهيد ناميد

اردن هرگز اجازه « :براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، ملك عبداهللا خاطر نشان آرد
  » .نخواهد داد؛ تا از خاك اين آشور براي حمله به برادرانمان در عراق استفاده شود

ها مبني بر اينكه نيروهاي آمريكا پس از امتناع ترآيه از حضور  ين اخبار رسانهوي همچن
  . آنها در خاك اين آشور ، در اردن مستقر خواهند شد؛ را تكذيب آرد

چنين چيزي به ما پيشنهاد نشده و ما هم چنين چيزي را هرگز « :ملك عبداهللا گفت
  » .قبول نخواهيم آرد

ما با آشورهاي با نفوذ، « :ز اظهارات خود بيان آردپادشاه اردن در بخش ديگري ا
مان با تهاجم  هاي زيادي داشتيم تا شاهد چنين روزي نباشيم آه برادران عراقي تماس

  » .گناه باشد مواجه شوند و تمام دردها و االم نيز متوجه افراد بي
آه به  مردم عراق حق دارند رهبر خود را انتخاب آنند و از آنجائي«:وي تصريح آرد

توانيم تصور آنيم؛ مردم هر آشوري با رهبري آه از  دموآراسي معتقد هستيم نمي
  ».خارج بر آنها تحميل شود و مخالف ميل آنها باشد؛ موافقت آنند

  
   آينده عراق دولتحث و گفت و گو بر سرب

  
  در بروآسل  آولين پاولمذاآرات 

روز آولين پاول، م حسين در عراق، موضوع مذاآرات ديدولت موقت پس از حكومت صدا
  .اي عضو اتحاديه اروپا در بروآسل بودوزير امورخارجه آمريكا و وزراي امورخارجه آشوره

می گويند که ) ناتو(ازمان پيمان آتالنتيک شمالی مقامهای بلندپايه اتحاديه اروپا و س
برسر آينده ) آمريکا و اروپا(نشانه هايی از حصول توافق ميان دو سوی اقيانوس اطلس 

  .عراق به چشم می خورد
کولين پاول وزير خارجه آمريکا و همتايان اروپايی اش در بروکسل پايتخت بلژيک سرگرم 

د و جرج رابرتسون دبيرکل ناتو می گويد که طرفين بحث و گفت و گو بر سر آينده عراقن
بسوی رسيدن به نظری مشترک و پايان بخشيدن سريع به بحران عراق پيش می 

  .روند
گيورگس پاپاندرئو وزير خارجه يونان نيز که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به 

 آمريکا پذيرفته است که عهده دارد اظهارات آقای رابرتسون را تأييد می کند و می گويد
سازمان ملل متحد بايد نقش مهمی در تصميمگيری در مورد آينده عراق پس از جنگ 

   .ايفا کند
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  اختالف در دولت بوش
هاي حال حاضر و   آمريكا پيشنهاد داده بود؛ گروهي از ديپلمات ي وزارت امورخارجه

ي عراق به  ي دولت آينده ينهپيشين آمريكا در آشورهاي عربي از جمله سفرا، در آاب
سرپرستي جي گارنر حضور داشته باشند؛ آه پنتاگون، گارنر را به عنوان رئيس دولت 

  . موقت عراق در دوران پس از صدام انتخاب آرده است
ي اينديپندنت، اما دونالدرامسفلد، وزير دفاع آمريكا اين ليست را وتو  به نوشته روزنامه

پنتاگون خواهان حضورجيمز ولسي، مدير . راتيك ناميده استآرده و آن را بسيار بورآ
ي ملي عراق، از معارضين عراقي، در دولت  سابق سيا و احمدچلبي ، رهبر آنگره

  . ي عراق است آينده
گيرد؛ آه پنتاگون خواهان آنترل هرچه بيشتر بر  اختالفات بيشتر از آنجا نشات مي

المللي، سازمان ملل،  مجامع بينبازسازي عراق و پايين آوردن ميزان حضور 
  . هايي از دولت بوش است هاي غيردولتي و حتي بخش سازمان

ي گذشته عازم آويت  ي آمريكا هفته قرار بود افراد ليست پيشنهادي وزارت خارجه
پاول از اين در هراس است آه در . شوند، اما در پي مخالفت پنتاگون سفر آنها لغو شد

ي  هاي خارجي مخالف حمله از سوي ارتش آمريكا، دولتصورت آنترل اوضاع عراق 
هاي امدادرسان،  آمريكا و انگليس به عراق بدون مجوز سازمان ملل و همچنين سازمان

  . تمايل آمي به آمك به آمريكا داشته باشند
  

  موضع انگليس
ي انگليس گفت آه انگليس تشكيل يك دولت موقت عراقي  وزير مشاور در امور خارجه

 حكومت بغداد را به عهده گيرد، در اسرع وقت پس از خاتمه جنگ خواستار را آه
  . است

ژنرال جي گارنر را براي تصدي حاآميت عراق بالفاصله ) پنتاگون(وزارت دفاع آمريكا 
پس از پايان جنگ و قبل از اين آه دولت موقت عراقي بر سر آار آيد، تعيين آرده 

   .است
ي  ه، مايك اوبراين، وزير مشاور در امور خارجهبراساس گزارش خبرگزاري فرانس

ما تشكيل يك دولت موقت «: سي، اظهار داشت.بي.انگليس، در گفت و گو با بي
  » .عراقي را آه هرچه سريعتر حكومت را از ژنرال گارنر تحويل بگيرد، خواستار هستيم

 باشد، و ي يك آشور را خواستار آنم آه سازمان ملل اداره من فكر نمي«: وي افزود
گويند عراق به مستعمره تبديل  ها آه مي آمريكا نيز همين طور است و اين نظريه

  » .اساس است، زيرا زمان اين امور گذشته است خواهد شد، بي
اين آاري احمقانه از سوي اياالت «: ي انگليس بيان داشت وزير مشاور در امور خارجه

. ورميانه براي مدتي نامحدود اداره آندمتحده خواهد بود آه بخواهد يك آشور را در خا
ما نيز مسلما از آنها براي انجام اين آار حمايت نخواهيم آرد و اصال هم قصد نداري 

  » .وارد چنين ماجرايي شويم
اوبراين افزود آه واشنگتن و لندن درصدد آمك براي ايجاد ساختارهاي اداري، امنيتي و 

  .  بر سر آار نيستاي هستند آه صدام ديگر قانوني در دوره
ما قصد داريم با ايجاد آنفرانسي، براي به وجود آمدن قانون «: وي مدعي شد

اساسي توافق به دست آوريم و براساس انتخابات يك دولت عراقي مناسب بر سر آار 
  » .آوريم

 روز قدرت را به 90اوبراين همچنين اظهار داشت آه اين امر آه ژنرال گارنر براي مدت 
ي مدتي آه ژنرال گارنر قدرت را  د داشت، منتفي دانست و گفت آه دربارهدست خواه

به دست خواهد داشت، توافقي بين واشنگتن و لندن وجود ندارد، اما مسلما زمان 
  .  روز است90مورد نظر لندن براي بر سر قدرت بودن گارنر آمتر از 
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  انگليس-آلمان

اي آه با جك استرا ،   رفتن به جلسهي آلمان پيش از يوشكا فيشر، وزير امور خارجه
تر سقوط  ما اميدواريم آه اين رژيم هر چه سريع« : اش داشت، گفت همتاي انگليسي

  » .آند و مرگ سرباز يا غيرنظامي ديگري را شاهد نباشيم
پرس، هر دو وزير امور خارجه به بيان مواضع معمولي  به گزارش خبرگزاري آسوشيتد

آيد آه همچنان اختالف جدي بر   عراق پرداختند و به نظر ميي آشورهاي اروپا درباره
ي عراق آنار گذاشته  سر اين موضوع وجود دارد؛ آه آيا بايد راه حل ديپلماتيك درباره

  شد يا نه؟  مي
الزم به يادآوري است آه گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان تغيير رژيم عراق به عنوان 

  . وديكي از اهداف جنگ را محكوم آرده ب
  

  آمريكا-فرانسه
ي پاريسين  و گويي با روزنامه هاوارد ليچ ، سفير آمريكا در فرانسه روز گذشته در گفت

اعالم آرد آه واشنگتن و فرانسه بايد به جاي مخالفت بر سر جنگ بر مسايل پيش 
  . رويشان متمرآز شوند

. رمان رها آنيمبايد اين برگ از روابط را ورق بزنيم و مشكالت را پشت س« : ليچ گفت
  » .اجازه بدهيد امروز به سراغ حل مشكالت فردايمان برويم

هاي  ي شمالي و تكثير سالح بازسازي عراق، آره« :ي مشكالت فردا گفت وي درباره
  ».از مشكالتي است آه فردا با آنها مواجه مي شويم! ممنوع در ايران

لفتش با جنگ به معني اي رسمي اعالم آرده است آه مخا دولت فرانسه در بيانيه
ي فرانسه  هم نخست وزير و هم وزير امور خارجه. حمايت از ديكتاتور عراق نيست

تاآيد آردند آه اين آشور اميدوار است نيروهاي آمريكا و انگليس در جنگ به پيروزي 
  . دست يابند

 در پاريس در جمع چهارشنبهژان فراآوييس آويه، سخنگوي دولت فرانسه روز 
  ».طبيعتا ما اميدواريم آه رژيم صدام سقوط آند« : ن گفتخبرنگارا

  

   ايران - جنگ 
  
 

  بي طرفي در جنگ عراق منافع ملي ما را به خطر مي اندازد
  1382 فروردين 14پنج شنبه -ايسنا

 در جنگ عراق موضعي ندارد و اين ايران: نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت 
  وضعيت نمي تواند به نفع منافع ملي ايران باشد و 

اگر دستگاههاي سياست خارجي و دولت بخواهند همين وضعيت را ادامه بدهند بايد 
  . واقعٌا نسبت به آينده آشور نگران شد 

ثي سرنگون با توجه به آنچه در عراق در حال وقوع است ، رژيم بع: مزروعي ادامه داد 
خواهد شد و نيروهاي متحدين در اين آشور پيروز خواهند شد و ما در اين راستا بايد 

سياستي اتخاذ آنيم تا اين امكان براي ما وجود داشته باشد آه بتوانيم با آساني آه 
در آينده عراق نقش و تاثير دارند اعم از معارضين و متحدين بحث آنيم تا حداقل رژيمي 

  . قر شود آه منافع و امنيت ملي ما را مورد تهديد قرار ندهد در عراق مست
مزروعي همچنين گفت با توجه به آنكه پيروزي متحدين در جنگ عراق جغرافياي 

سياسي منطقه را دگرگون خواهد ساخت اصالح روابط خارجي و اصالح روابط داخلي و 
  ر شمردجلب اطمينان و رضايت مردم را راه حفظ امنيت و منافع آشور ب

  
  جزيره آيش در   در مورد جنگ عليه عراقسيدمحمد خاتميحرفهاي 
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هاي غيرقابل قبول و با پشتوانه تكنولوژي و  امروز يك جنگ نابرابر با اهداف و انگيزه
خواهد بر همه عالم و   خطرناك آه يك قدرت مينظامي قدرت برتر و در سايه يك توهم
  .آدم حاآم باشد، شروع شده است

در عراق، آشور همسايه ما، مظلوم واقعي آيست؟ هيچ آس از : وي خاطرنشان آرد
هايي آه از آن  ها و آسيب  ما، رنج آند؛ دست آم ملت رژيم حاآم بر عراق حمايت نمي

 آرد و همچنين ملت عراق آه ساليان رژيم ديده است را هيچ گاه فراموش نخواهد
درازي تحت سلطه ديكتاتوري رژيم موجود بوده است و آزادي و امنيت آنان سلب 

  .شده؛ ولي مظلوم واقعي در اين عرصه، همين ملت عراق است
هاي  رييس جمهور با تاآيد بر اين آه آساني آه امروز در معرض نابودي و خسارت

اين مردم تاوان چه چيز را : م مظلوم عراق هستند، افزودي مرد فراوان قرار دارند، همه
هاي بزرگ شوند؟ در عين حال  بايد بدهند و چرا بايد قرباني هوس و قدرت طلبي قدرت

هيچ آس از اين آه جوانان آمريكايي و انگليسي و جاهاي ديگر بيايند و به خاطر يك 
  .باني شوند؛ راضي نيستهاي باطل بعضي از قدرتمندان، قر ي غلط و انگيزه محاسبه
هاي اسالمي و براساس فرهنگ ايراني، خواستار  براي ما آه طبق آموزه: وي افزود

  حرمت همه بشريت هستيم، حتي يك قطره خون آه به زمين ريخته شود، ناراحت
آننده است؛ گرچه حجم تلفات و خسارات آشور و ملت عراق با تلفات و مشكالت 

ولي هر آس در اين جنگ آشته شود، باعث . سه نيستمهاجمان به آن، قابل مقاي
  .تاسف است

خاتمي با تصريح بر اين آه حاصل آار آساني آه عراق را بمباران و موشك باران 
آنند؛ ويراني، دربه دري، آشتار، از بين رفتن منابع حياتي يك آشور باسابقه و  مي

ي   است آه شايستهبزرگ، قرباني شدن زنان و مردان و آودآان و جوانان عزيزي
. آنند، نفرت است حاصل ديگري آه متجاوزان درو مي: زندگي خوب هستند؛ تاآيد آرد

اند؛ آيا ويران آردن و دربه دري اين مردم ،  ها آمده نفرت مردمي آه به ادعاي نجات آن
نجات آنان است ؟ اگر چه اين جنگ نفرت مردم سراسر جهان را نيز در پي خواهد 

  .داشت
 آيا با ايجاد اين نفرت، آساني آه به قصد تصاحب و تسلط بر منابع منطقه در :وي گفت

توانند با اين مردمي آه وجودشان سرشار از خشم و نفرت است،  اند؛ مي آينده، آمده
همزيستي داشته باشند؟ آيا خواهند توانست منافعي آه امروز دارند، فردا در ميان 

  !.آنند؟طوفان نفرت مردم براي خودشان تامين 
: رييس جمهور با بيان اين آه وجدان بشر امروز بيدار شده است، خاطرنشان آرد

وجدان بشري نسبت به اين وضعيت نگران است و اين نگراني منحصر به مناطق 
امروز وجدان بشر در هر آجا آه هست، عليه اين . مختلف اسالمي و عربي نيست 
  .وضعيت برانگيخته شده است

هاي خود، با  هاي بزرگ آه در بسياري از ديدگاه بسياري از دولت: درييس جمهور افزو
اند و به بشريت  آمريكا مشترك هستند؛ در اين عرصه راه خود را از آمريكا جدا آرده

  .دهند آه اين وضعيت، وضعيت خطرناآي است هشدار مي
ا نه ما ملتي صلح طلب و عدالتخواه هستيم و استقالل و آزادي و پيشرفت ر: وي گفت

فقط براي خودمان ، بلكه براي همه بشريت و در درجه اول براي آشورهاي اسالمي و 
  .خواستاريم منطقه 

بينيم ـ،  ها ـ آه آثارش را امروز مي خاتمي با تاآيد بر اين آه در برابر جنگ تمدن
هنگامي آه : وگوي تمدنها را به نمايندگي از سوي ملت ايران مطرح آرد، افزود گفت

www.iran-archive.com 



دان آمريكايي با سوء استفاده از فضاي سياه پديد آمده پس از فاجعه تروريستي قدرتمن
 شهريور، فضا را پر از خشونت آردند و نداي ائتالف براي جنگ را سر دادند، باز اين 20

  .ملت ايران بود آه در گنبد گيتي نداي ائتالف براي صلح برپايه عدالت را سر داد
ها نشان  آفريني رغم همه هياهوها و جنگ ي عليامروز وجدان بشر: وي ادامه داد

گوي تمدنها و  و خواهد و آن چه نياز امروز بشر است؛ گفت دهد آه آن چه او مي مي
  .ائتالف براي صلح است
متاسفانه خشونت طلبان و تروريستها در مقابل اين شعارها : رييس جمهور اضافه آرد

م همه هياهوها آن چه امواج آن، ولي علي رغ. و وجدان بيدارشده بشري ايستادند
شود، محكوميت خشونت و جنگ و طرفداري از صلح و  تر مي روز به روز گسترده

  .همزيستي در دنياي امروز است
آنند، امروز  آمريكا خيال نكند در دنيا آساني هستند آه حرآت او را تاييد مي: وي گفت

آند و آن  رناك را تاييد ميتنها يك آشور وجود دارد آه با همه وجود، اين حرآت خط
رژيم صهيونيستي است و البته در اين رابطه بايد دانست آه متاسفانه مصالح و 

سرنوشت ملت امريكا با امكاناتي آه دارد وجه المصالحه خواستهاي سياسي ناچيز 
  .صهيونيستي در دنياست

رژيم : رييس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع مردم جزيره آيش، افزود
تنها مردم فلسطين . هيونيستي تنها مناطق اسالمي و عربي را اشغال نكرده استص

هاي خود نرانده است و تنها مشغول سرآوبي صاحبان اصلي سرزمين  را از خانه
اسرائيل ملت بزرگ آمريكا را به گروگان گرفته است و از طريق . فلسطين نيست

آنند، منافع و  ا حكومت ميحكومت مردان متوهم و جنگ طلبي آه امروز در آمريك
  .آند مصالح ميان مدت و درازمدت ملت آمريكا را به سخره گرفته و تهديد مي

گيرد به نفع ملت امريكا  آسي گمان نكند در درازمدت آنچه صورت مي: خاتمي بيان آرد
است، امروز حكومت جنگ طلب آمريكا و بعضي هم پيمانان او در نزد وجدان بشري و 

به اتفاق دولتها و آشورهاي جهان تنها و منزوي هستند و اين حرآت روز اآثريت قريب 
تر خواهد آرد آه در اثر انزوا ممكن است عصبانيت بيشتري به خرج  به روز آنها را منزوي

هاي بزرگتري هم به بار بياورند، ولي اين، آنها را از تنهايي نجات نخواهد  دهند و فاجعه
  .داد

دهد؛ به چشم مردم  اي آه روي مي امروز تنها دود فاجعه: رييس جمهور ادامه داد
آزارد و حق اين است آه ملت  رود بلكه چشمان بشريت را مي منطقه و عراق نمي

تواند در عرصه جهاني  امريكا با درك موقعيت استراتژيك و امكانات و نقشي آه مي
موج خطرناك براي پيشرفت و اعتالي صلح داشته باشد، بيدار شود و درمقابل اين 

بايستد؛ همچنان آه بخش قابل توجهي از افكار آمريكاييان و به خصوص نخبگان روشن 
ي جنگ طلبي، سلطه طلبي و  بين آن، در آنار وجدان بشري محكوم آننده

 است -بينيم   يعني وضعيتي است آه امروز مصداق آن را در عراق مي-گرايي  يكجانبه
.  

علي رغم همه فعاليهاي رواني و تبليغاتي آه براي من ترديدي ندارم آه : وي افزود
انحراف افكارعمومي آمريكا شده است و خوشبختانه در بخش مهمي از ملت آمريكا 

غيرموفق بوده است، بخش ديگري آه فريب اين افكار را خورده است روز به روز به 
 قراردارند جانبي گرايش خواهد پيدا آرد آه وجدان بشري و خيرخواهان امريكايي درآن

و آن محكوميت جنگ، سلطه طلبي و خشونت گرايي در دنيا و ستايش از همزيستي، 
  .المللي است صلح و استقرار عدالت در روابط بين
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اند، طعمه فزون  جواناني آه به اين جنگ گسيل داشته شده: خاتمي اظهار داشت
د و آنها را ان خواهي قدرتهايي مي شوند آه درآاخهاي امن و مستحكم خود نشسته

به قربانگاه مي فرستند و ترديدي ندارم آه وقتي اجساد اين جوانان به آشور خودشان 
گردد، احساسات خيرخواهانه ملت امريكا و انگليس هم بيدارخواهد شد،  بازمي

در مقابل آن جنگ ويرانگر ) ويتنام(چنانچه در جنگ و يتنام شد و ايستادگي اين ملت 
ا دست از لجاجت خود بردارند و آن جنگ را به پايان سبب شد آه حكومت آمريك

  .برسانند
 نه تنها براي قربانيان حمله و - اگر مهار نشود -آيد  امروز آنچه پيش مي: وي ادامه داد

تر  تواند به مراتب از فاجعه ويتنام خطرناك تهاجم بلكه براي آل منطقه و جهان مي
  .باشد

 طلبي را ماحصل چنين جنگهايي دانست و وي رواج و تقويت افراط گرايي وخشونت
آنيد با اعمال خشونت همه جانبه و روشهاي  خيال مي: خطاب به جنگ افروزان گفت

  .توانيد ملتها را مهار آنيد قلدرمآبه خويش مي
طلبان چراغ  ها و خشونت شما با اين آار خويش به افراط گرايان ، تروريست: وي افزود

  .بل خشونت شما اعمال خشونت آننددهيد آه در مقا سبز نشان مي
رواج افراط گرايي و خشونت گرايي در دنياي اسالم و دنياي تحت : خاتمي تصريح آرد

تجاوز، خطر مهمي است آه در درجه اول هم منافع آساني را به خطرخواهد انداخت 
  .اند آه به قصد تامين امنيت و مصالح نامشروع خود، اين جنگ را به راه انداخته

آور و محكوم و مطرود امروز، معتقدم از  رغم فضاي خطرناك و دلهره علي: يان آرد وي ب
آيد آه پشتوانه  دل اين فضا موقعيت مناسبي براي حل بنيادين مشكالت بشر پديد مي

آن وجدان بيدار شده مردم است و امروز روزي است آه شعار مطرح شده از سوي 
تواند عملياتي شود و به  مي“ تالف براي صلحگفت و گوي تمدنها و ائ”ملت ايران يعني 

  .صورت يك پروژه جهاني با پشتيباني ملتها و دولتهاي جهان بهتر و بيشتر عملي شود
هاي مادي ندارد بلكه اين جنگ با تحقير و دهن آجي  اين جنگ تنها ويراني: وي افزود

در درجه اول به سازمان ملل و با نقض همه مقررات اين سازمان تحقق يافته است و 
اين سازمان ملل است آه بايد به خود بيايد ودر اين فضا و در عرصه عملياتي شدن 

  .صلح و همزيستي آار آند
من امروز از اينجا هم سازمان ملل، هم همه دولتهاي واقع بين و : خاتمي ادامه داد

همه ملتها را به نام ملت شريف جمهوري اسالمي ايران به همزيستي ، صلح و به 
تواند از دل اين غوغا  اي آه مي پروژه. آنم المللي دعوت مي ايجاد عدالت در عرصه بين
  .ي صلح جاودان و فراگير بشري است و ويراني سربرآورد؛ پروژه

توانيم براساس به رسميت شناختن حق حاآميت ملي ملتها بر  ما مي: وي افزود
رهاي دنيا بر اساس سرنوشت خود، ترويج و تاييد اصل مردساالري در همه آشو

المللي و  المللي و ايجاد يك جامعه مدني و دموآراسي بين تساوي ملتها در عرصه بين
مقابله بي چون و چرا با خشونت طلبي، سلطه خواهي و يكجانبه نگري از يك سو و 

تروريسم و افراطگرايي و خشونت گرايي از سوي ديگر، صلحي هميشگي را براي 
خواهم آه بياييم و بر اين پايه، صلح  يم و به نام ملت ايران ميجهانيان به ارمغان آور

  .پايدار را در دنيا نهادينه آنيم
براي متوقف آردن جنگ و مبارزه با خشونت، نياز به يك جريان جهاني داريم : وي گفت

سوز درعراق و باتالقي آه هم براي  و در گام اول بايد براي متوقف آردن جنگ خانمان
  .و هم سربازان مهاجم فراهم آورده است، تالش آردمردم منطقه 
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عراق متعلق به مردم عراق : خاتمي بر حفظ تماميت ارضي عراق تاآيد آرد و افزود
اي  است و اين مردم بايد به سرنوشت خويش حاآم باشند و هيچ ديكتاتور و بيگانه

  .حق حاآميت به اين مردم را ندارد
بودي همه سالحهاي آشتار جمعي در دنيا، بدون وي در پايان تالشي فراگير براي نا

  .تبعيض و با روشي عادالنه را خواستار شد
  

  رسصادق زيبا آالم  در گفت و گو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري فا
  تحليلهاي صداو سيما در خصوص جنگ به منافع ملي آسيب مي زند : صادق زيبا آالم 
آنچه آه از صداوسيما : استاد علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: خبرگزاري فارس

بعنوان اخبار و تحليل جنگ امريكا و انگليس عليه عراق پخش مي شود به منافع ملي 
  .دما در دراز مدت ضرر و آسيب مي رسان

صادق زيبا آالم استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه 
سياسي خبرگزاري فارس در خصوص پوشش و شيوه خبري و اطالع رساني جنگ 

سه نوع پوشش خبري آه شامل منابع خبري : آمريكا و انگليس عليه عراق گفت
 و در نهايت پوشش خبري عراق، منابع خبري آمريكا و انگليس و رسانه هاي غربي

  . صدا و سيماي ايران در اين جنگ قابل تمايز است
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران با تصريح اينكه پوشش خبري عراق از روحيه 

با توجه به حمالت سنگين زميني : باالي رهبران عراق در جنگ حكايت مي آند، گفت
اق اينگونه استنباط مي شود آه و هوايي در طول دو هفته گذشته از منابع خبري عر

رهبران و سياستمداران عراق روحيه بااليي برخوردارند و هيچگونه نگراني نسبت به 
  . جنگ ندارند

: زيبا آالم در خصوص پوشش خبري آمريكا و انگليس و رسانه هاي غربي گفت
ونه مسئولين جنگ آمريكا و انگليس در آنفرانس خبري آه در قطر دارند در مجموع اينگ

وانمود مي آنند آه برنامه هاي جنگ به خوبي پيش مي رود و مشكل خاصي تاآنون 
  . نداشتند

اما رسانه هاي غربي از جمله بي بي سي، سي ان ان و ديگر منابع : وي اضافه آرد
خبري غربي و برخي از منابع خبري عرب مثل شبكه الجزيره در پوشش خبري خود 

مريكا و انگليس در جنگ با مشكالتي مواجه بودند و بيان مي آنند آه مسئولين جنگ آ
به دليل همين انعكاس اخبار انتقاداتي نسبت به تصميم گيري جنگ در آمريكا بوجود 
  . آمده است آه اين انتقادات متوجه وزير دفاع آمريكا و ديگر مسئولين جنگ مي باشد 

ران و جانبدارانه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران با انتقاد از پوشش خبري اي
صرف نظر از سه ، چهار روز اول : خواندن اخبار و تحليل جنگ صدا و سيماي ايران گفـت

عمال پوشش خبري ايران متوازن و بي طرف نبوده بلكه بشدت جانبدارانه و عليه  جنگ ،
آمريكا و انگليس مي باشد اين امر در مقايسه با اخبار جنگ ديگر رسانه ها، آامال 

  . مشخص است
زيبا آالم با بيان اينكه بهتر است مسئولين آشور اخبار و تحليلهاي صداو سيماي ايران 

آرزوي مي آنم آه مسئولين آشور آنچه از صدا و سيماي ايران : را باور نكنند، گفت
پخش مي شود باور نكنند چون در آن صورت بيشترين ضرر و زيان در رابطه با بحران 

  . خواهد شدعراق متوجه منافع ملي ما 
مطالبي حاوي مضامين از قبيل اينكه آمريكا در حال شكست مي : وي اضافه آرد

باشد، تمام طرحهاي آنها اشتباه بوده، آمريكا د ر جنگ گير آرده، عراقيها موفق 
هستند و ديگر مطالبي از اين قبيل آه از اخبار و تحليل هاي صداو سيماي ايران 

  . اشداستنباط مي شود غير واقعي مي ب
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران اخبار و تحليلهاي صداو سيماي ايران را ناشي از 

به نظر من آنچه آه بايد : بغض، آينه و نفرت ايرانيها نسبت به آمريكا دانست و گفت
سياست خارجي ما را هدايت آند نه بغض و آينه بلكه واقعيت جهان بيروني مي 

  . باشد
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 طرفدارانه بود شيوه اطالع رساني صدا و سيماي ايران در خصوص زيبا آالم با تاآيد بر
بسياري از پيش بيني : محقق نشدن پيش بيني هاي آمريكا وانگليس در جنگ گفت

هاي آمريكا و انگليس در جنگ از قبيل فروپاشي ارتش عراق، تسليم شدن مردم 
  . ص خود را داردعراق وهمكاري با مهاجمين تحقق نيافت آه به نظر من اين داليل خا

: وي در خصوص داليل محقق نشدن پيش بيني هاي آمريكا و انگليس در جنگ، گفت
تجربه جنگ اول خليج فارس گوياي اين مساله است آه پس از قيام مردم در شهرهاي 

آربال ، نجف و ديگر شهرها عليه صدام ، آمريكا از پيشروي بيشتر در عراق  بصره ،
بيت قدرت، رژيم عراق هزاران شيعه آه عليه حكومت صدام خودداري آرده و پس از تث

  . به پا خواسته بودند را اعدام آرد
بنابراين دليل اصلي عدم همكاري : استاد علوم سياسي دانشگاه تهران اضافه آرد

مردم عراق با مهاجمين را بايد در عدم اطمينان مردم عراق نسبت به مصمم بودن 
  . تآمريكا در سرنگوني صدام دانس

زيبا آالم احساسات ملي و مهين پرستانه مردم عراق رااز داليل ديگر اين امر ذآر آرد 
با حمله امريكا و انگليس عليه عراق براي شماري از مردم احساسات ملي و : و گفت

مهين پرستانه بوجود آمده لذا چندان حاضر به همكاري با آمريكا و انگليس نشدند و 
  . محقق نشده استبسياري از پيش بيني جنگ 

تداوم جنگ قطعا به نفع : وي با بيان رژيم عراق دير يا زود سرنگون خواهد شد، گفت
متفقين خواهد بود و ايران نبايد منافع بلند مدت خود را قرباني بغض و آينه با آمريكا 

  . بكند
آمريكا نه در اين : استاد علوم سياسي در خصوص سيطره آمريكا بر منابع خبري گفت

،به هيچ وجه سيطره مطلق بر رسانه هاي 1991گ و نه در جنگ خليج فارس سال جن
  . خبري نداشتند

زيبا آالم در خصوص تفاوت شيوه اطالع رساني جنگ آنوني با جنگ خليج فارس 
در جنگ خليج فارس عراق بعنوان يك رژيم تجاوزگر شناخته مي شد بنابراين : گفت

ين المللي برخوردار بود حتي بسياري از حمله متفقين به عراق از يك اجماع ب
آشورهاي عرب مثل مصر، اردن، سوريه ، عربستان و ديگر آشورها در جنگ حضور 

  . داشتند 
در جنگ آنوني به جز آمريكا و انگليس و يكي دو آشور ديگر اروپايي : وي تصريح آرد

وه در خود به همراه استراليا هيچ آشور ديگري با حمله به عراق موافق نبوده بعال
امريكا، انگليس اسپانيا و استراليا مخالفتهاي زيادي با سياستهاي آنها شده بنابراين 
مجموعه اين عوامل بالطبع پوشش خبري متفاوتي را با جنگ خليج فارس نمايان مي 

  . آند
  

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
   عراقي نيروهاي گارد رياست جمهوري تجليل روزنامه ي گاردين درباره

مدينه واقع در جنوب بغداد، حمورابي در غرب و الندا در شمال شرقي؛ سه لشكر “
پيش از شروع جنگ هر يك از اين لشكرها . زرهي گارد رياست جمهوري عراق هستند

 ” . در اختيار داشتندTـ72 دستگاه تانك روسي 250 تا 200بين 
 شمال عراق و در نزديكي ي گارد رياست جمهوري عراق آه در عدنان، لشكر مكانيزه

لشكر پياده نظام بغداد هم . موصل بود، در حال حاضر به سوي بغداد حرآت آرده است
  . در آوت واقع در جنوب شرقي پايتخت مستقر شده است

 آوريل منتشر شد مبني بر اين آه لشكر مدينه 2هايي روز چهارشنبه  گزارش
  . ان دهي شده از دست داداش را به عنوان يك نيروي تهاجمي سازم موجوديت
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لشكر بغداد آه با نيروهاي آمريكا و انگليس درگير  هاي مشابهي هم درباره  گزارش
اين گونه اخبار بار معنايي خاصي دارد؛ چرا آه لشكر بغداد . شده بود، منتشر شد

  . لشكر آم تعدادي بود آه خودروهاي زرهي معدودي هم داشت
هاي گارد رياست  ها دريافت اين است آه تانك ارشتوان از اين گونه گز چيزي آه مي

 دارند و Tـ72نيروهاي آمريكا و انگليس تعداد بيشتري . جمهوري منهدم شده است
ها، فرماندهي و آنترل سيستم در نيروهاي انگليسي خسارت نديده  برعكس عراقي

  . آنند است و به طور آامل آار مي
ها پنهان آرده باشند تا  ها يا خانه  درختها را پشت ها برخي تانك ممكن است عراقي

  . به اين صورت نيروهاي آمريكايي را آه قصد حرآت به سوي بغداد دارند به دام بيندازند
از سوي ديگر ممكن است سربازان لشكر بغداد همانند برخي عناصر مسلح لشكر 

ادن نشيني آرده باشند و به اين ترتيب با سپر قرارد مدينه به سوي بغداد عقب
  . غيرنظاميان عليه نيروهاي آمريكايي پيش روي آننده در بغداد بجنگند

ي رياست جمهوري عراق خواهند پيوست آه  در اين صورت آنها با اين آار به گارد ويژه
هاي شهري به خوبي آموزش   هزار نيروي شبه نظامي است آه براي جنگ20شامل 
  . اند ديده

هاي  يش در خارج از بغداد به اين اميد آه با موشكصدام با نگه داشتن بهترين لشكرها
  . زمين هوا از خود محافظت آند در حقيقت حكم مرگشان را صادر آرده است

تنها راه نجات آنها و اينكه در مقابل حمالت نيروهاي آمريكا و انگليس آمتر صدمه ببينند 
در داخل و در اطراف آنها در آنجا از سوي پدافند ضدهوايي پرقدرتي آه . در بغداد است

به اين ترتيب ميزان تاثير برتري آمي هلي . شهر است محافظت خواهند شد
  . تر خواهد شد آوپترهاي نيروهاي آمريكا و انگليس آم

ها از غيرنظاميان به عنوان پناهي براي حمله به دشمن استفاده آنند، دشمن  اگر آن
گليس بخواهند از تمام قدرت آتش را بر سر دو راهي خواهند گذاشت؛ اگر آمريكا و ان

خود استفاده آنند، مسلما بسياري از غيرنظاميان عراقي را خواهند آشت، اما 
ي سنگيني براي در خطر قرار  چنانچه از آتش گشودن بر روي آنها دست بردارند، هزينه

  . دادن نيروهايش خواهد پرداخت
وري عراق را اين گونه مشخص نيست آه چرا صدام يا فرماندهانش گارد رياست جمه

شود آه  شود؛ وقتي ديده مي تر هم مي اين معما پيچيده. دهد در معرض ديد قرار مي
لشكرهاي ندا و حمورابي گارد رياست جمهوري عراقي هم در موقعيتي مرگبار در 
خارج از بغداد هستند و قرار است تا به نيروهاي آمريكا و انگليس در حين هجوم به 

هايي به اين دو لشكر داده شده باشد مسلما قتل  اگر چنين فرمان. دعراق، حمله آنن
  . عام خواهند شد

احتماال رهبري عراق گارد را به داخل شهر خواهد آشاند؛ اما اين امر باعث بروز 
  . مشكلي خواهد شد

ي رياست جمهوري عراق به صدام دارد و  اين گارد وفاداري آمتري نسبت به گارد ويژه
ي ورود اين نيروها به بغداد داده نشده بود؛ چرا آه بيم   تا به حال اجازهبه همين علت

شود آه در  اين گارد به عنوان سپري براي بغداد محسوب مي. رفت آودتا آنند آن مي
  ” .حال تحليل رفتن است

  
  

  ، رئيس سابق سيا»جيمز ووسلي«تحليل 
 آوريل گفت 2شنبه ، رئيس سابق سازمان جاسوسي آمريكا روز چهار»جيمز ووسلي«

آه اياالت متحده درگير جنگ جهاني چهارم شده است و اين جنگ سالها به طول 
  .خواهد انجاميد

وي خطاب به گروهي از دانشجويان، جنگ سرد را جنگ جهاني سوم و اين جنگ را 
تر از جنگ  جنگ جهاني چهارم توصيف آرد و اظهار داشت آه اين جنگ بسيار طوالني

  .وم خواهد بودجهاني اول و د
در سخنانش مدعي شد آه » ووسلي«ان ان،  ي خبري سي براساس گزارش شبكه
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سه دشمن قانون گذاران مذهبي ايران، فاشيستهاي عراقي «اين جنگ در واقع عليه 
  .است» و سوريه و تندروي اسالمي شبيه به القاعده

اين سه «: فزود تن بودند، ا300ي به مخاطبانش آه حدود  رييس سابق سيا در ادامه
اند، اما آمريكا تازه متوجه اين امر  دشمن سالهاي زياد است آه عليه آمريكا مبارزه آرده

  ».شده است
پشتيباني آمريكا از حرآتهاي دموآراتيك در سراسر خاورميانه، سبب «:  داد وي ادامه

  ».ايجاد احساس ناآرامي در اين منطقه و نارضايتي مردم شده است
آنيم، طي  ي جديد حرآت مي در حالي آه به سوي يك خاورميانه« : ووسلي افزود

  ».هاي آتي ما افراد بسياري را عصبي آنيم آنم طي دهه سالها و فكر مي
وي با مستثني دانستن حسني مبارك، رئيس جمهور مصر و رهبران عربستان 

ي خواهيم شما را عصبان ما مي«: سعودي، خطاب به آشورهاي ديگر منطقه ادعا آرد
خواهيم براي چهارمين بار طي صدها سال به شما بفهمانيم آه ما و  آنيم، مي

خواهيم آه از مردم آشورهايتان حمايت  متحدانمان در حال پيشروي هستيم و مي
  ».آنيم

  
  آرایش وحشت

  نگاهی به برخی امکانات نظامی عراق و آمریکا
   از سايت شيرازه -همشهری

   1382 فروردين 14پنج شنبه، 
خبرهايي آه از سوي رسانه .  در عراق با شدت هر چه تمام تر در جريان استجنگ

ها در مورد اين جنگ مخابره مي شود گاه آن چنان متناقض است آه دقيقا مشخص 
در دو سوي اين جنگ نابرابر، . نيست وضعيت در جبهه هاي جنگ به چه شكل است

در يكسو . ند بهره مي جويدطرفين از تسليحاتي آه هيچ تناسخ و شباهتي باهم ندار
 1991عراق است با زيرساخت هاي نظامي اي آه طي جنگ اول خليج فارس در سال 

و بيش از ده سال تهاجم مداوم جنگنده بمب افكن هاي آمريكا و انگليس نابود شده و 
 روسي 72امروز جزء نيروهاي پياده مجهز به سالح هاي خودآار سبك و تانك هاي تي

در دگرسو ارتش تا دندان مسلحي آه از پيشرفته ترين ادوات جنگي روز چيزي ندارد و 
  . برخوردار است

   گارد رياست جمهوري
زبده ترين و آارآمدترين نيروهاي عراقي اعضاي گارد رياست جمهوري اين آشور 

گارد رياست جمهوري از شش واحد . هستند آه به بهترين امكانات نيز تجهيز شده اند
ه آه اآنون قصي، پسر ارشد صدام رهبري شان را برعهده دارد و مستقل تشكيل شد

سرتيپ ستاد ابراهيم عبدالستار محمدالتكريتي فرمانده عملياتي نيروهاي اين واحدها 
اين نيروها متشكل از واحدهاي زرهي، مكانيزه، پياده نظام و نيروهاي ويژه . است

  . است آه تعداد دقيقي از تعداد نيروهايش در دست نيست
   72تانك هاي تي 

 خليج فارس اين تانك ها آه مهمترين بخش واحدهاي زرهي عراق را 1991در جنگ 
اين تانك ها آه اولين بار در سال . تشكيل مي دادند نام شير بابل بر خود گرفته بودند

 وارد ارتش عراق شده اند تعدادشان به بيش از هزار و دويست دستگاه بالغ مي 1977
نگ هشت ساله عراق عليه ايران و سپس تهاجم سهمگين هوايي و شد و در پي ج

 اين زره پوش ها در برابر 1991زميني ائتالف تحت رهبري آمريكا به عراق در سال 
، شيرهاي بي دندان و A10واحدهاي زرهي مدرن آمريكا و هواپيماهاي ويژه شكار تانك 

مين زده مي شود عراق قبل تخ. بي يال و آوپالي بودند آه خيلي زود زمين گير شدند
  .  در اختيار داشته است72از آغاز جنگ هفتصد دستگاه تانك تي 

   تانك هاي آبرامز
اين تانك .  ارتش آمريكا موسوم به آبرامز را تانكي ديجيتالي مي دانندMIA2تانك هاي 

اولين بار در جنگ اول خليج فارس به آار گرفته شده و جايگزين تانك هاي قديمي تر 
M-60 A35شدند  .MIA2 نمونه جديد، اصالح شده و ارتقا يافته نسخه هاي اوليه آبرامز 
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 حتي يك فروند از آنها در رويارويي با 1991است آه به ادعاي آمريكايي ها در جنگ 
 چهار خدمه و هفتاد تن وزن دارد MIA2تانك .  عراق آسيب نديد72صدها فروند تانك تي 

نيروي زميني ارتش اياالت . ادر به انجام عمليات استو در هر شرايط آب و هوايي ق
 فروند از اين تخته را آه سرعتش در زمين هاي مسطح و با 77متحده در حال حاضر 

از مدل قديمي تر .  آيلومتر در ساعت مي رسد در اختيار دارد70پستي و بلندي آم به 
ش اياالت متحده  دستگاه در واحدهاي زرهي ارت1800 نيز حدود MIاين تانك يعني 
ن هواپيماي ويژه شكار تانك با قابليت حمل بمب و موشك هاي زمين به . موجود است
اين جت دوموتوره آه قادر به پرواز در ارتفاع پايين است قدرت مانوري . زمين است
 ميليمتري در دماغه دارد آه زره با قطر آم را هم مي 30مسلسلي . شگرف دارد

 تحويل نيروهاي دريايي و هوايي ارتش 1975 در سال A10 اولين نمونه هاي. شكافد
اياالت متحده شد و اين هواپيما در جنگ اول خليج فارس در دفع حمالت تانك هاي تي 

مسلسل اين هواپيما در هر دقيقه .  عراقي نقش چشمگير و قابل توجه ايفا آرد72
نه آابين بازره شيشه محفظه آابين ضدگلوله است و بد.  گلوله شليك مي آند3900

 8100 خليج فارس اين هواپيماها 1991در جنگ . تيتانيومي جان خلبان را حفظ مي آند
 براي باال بردن توان رزمي به ادوات الكترونيك 1999سورتي پرواز انجام دادند و در سال 

توان فرود اين هواپيما در باندهاي زيرسازي .  مجهز شدندGPSجديد از جمله سيستم 
  . نيز بر توانمندي هاي اين شكارچي توانمند تانك بايد افزودنشده را 

   F117جنگنده نامريي ـ 
 اولين هواپيماي رادارگريز جهان است آه امكان پرواز اين F117جنگنده بمب افكن 

اين . هواپيما در ارتفاع پايين بدون ترس از رديابي و رهگيري را فراهم آورده است
الس جنگنده ها طبقه بندي مي شود بمب افكني هواپيماي يك نفره هرچند در آ

سبك است آه دو بمب نهصد آيلوگرمي هدايت شونده ليزري حمل مي آند و از آن 
نيروي هوايي آمريكا . براي هدف قرار دادن اهداف مهم و دشوار استفاده مي شود

ر جنگ د.  ميليون دالري در اختيار دارد45 فروند از اين جنگنده ـ بمب افكن 54مجموعا 
اول خليج فارس اين جنگنده يك سوم مأموريت هاي بمباران اهداف عراق را انجام داد و 

از اين .  سورتي پرواز انجام دادند و هزار هدف را نابود آردند1300اين هواپيماها حدود 
  . هواپيماي نسبتا آوتاه برد در جنگ آنوني هم به دفعات استفاده شده است

   B 2-رادارگريزي به نام
اين هواپيماي بمب افكن چهار موتوره تقريبا به . شبح نامي است آه او بر خود دارد

طور آامل رادارگريز است و همين مسئله آن را به انتخاب اول فرماندهان نظامي آمريكا 
 بمب B-2. براي بمباران اهداف مهم از جمله سايت هاي راداري تبديل آرده است

 است بيست تن مهمات با خود حمل آند و اولين افكني با برد زياد است آه قادر
هر . هواپيماي آمريكايي است آه به امكانات حمل بمب هاي هدايت شده مجهز شد

 را به گران B-2 ميليارد دالر قيمت دارد و همين مسئله 2.2فروند از اين هواپيماي مدرن
 هواپيما پوشش رادارگريز حساس اين. قيمت ترين هواپيماي جهان تبديل آرده است

پس از هر پرواز نياز به ترميم و بازسازي دارد و با توجه به شرايط ويژه نگاهداري اين 
هواپيما تاآنون به جز پايگاه وايتمن در ايالت ميسوري آمريكا، آه پايگاه مادر اين بمب 
افكن است تنها در پايگاه نظامي آمريكا در سن ديه گو واقع در اقيانوس هند استقرار 

اين هواپيما آه سرعتي نزديك به سرعت صوت دارد قادر است با سوخت . انديافته 
 ساعت بدون وقفه پرواز آند آه دو خلبان آن به نوبت وظيفه هدايتش را 44تكميلي 

  . برعهده مي گيرند
   B1فونيكس 

اين هواپيما .  رسيده تا قدرتنمايي آندB1نوبت غولي به نام .  را فراموش آنيد52بي 
 هاي آخر جنگ سرد وارد خدمت شد به گونه اي طراحي شده بود آه آه در سال

بتواند سيستم هاي راداري اتحاد جماهير شوروي را فريب دهد و به قلمرو اين آشور 
 شود آه به 1950هاي دهه 52قرار بود اين هواپيما به طور آامل جايگزين بي . رخنه آند

ي و قيمت سرسام آورشان اين دليل پيشرفت هاي به دست آمده در تكنولوژي موشك
به ادعاي آمريكايي ها هر چند اين بمب افكن رادارگريز يا به . برنامه آنار گذاشته شد
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اصطالح استيلت نيست اما تجهيزات فوق مدرن به آار گرفته شده در آن، چنان آارآمد 
 قادر به حمل طيف بسيار B-1گفته مي شود . است آه رهگيري آن را دشوار مي آند

يعي از موشك ها و بمب هاي هدايت شونده است و مي تواند بدون سوخت وس
  . گيري يك بار دور آره زمين بچرخد

   غارتگرها
 predatorهواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي عملياتي جديد آمريكا موسوم به 

اين هواپيماها به تجهيزات ناوبري، . آخرين دستاورد ارتش اياالت متحده است
در ابتدا اين . رن و آارآمد مجهز هستند و از راه دور آنترل مي شوندفيلمبرداري مد

هواپيما صرفا براي انجام مأموريت هاي جاسوسي، تجسسي طراحي شد اما در 
جنگ افغانستان با افزودن دو موشك به آن به هواپيمايي تهاجمي، عملياتي تبديل 

دون سرنشين در يمن به  يك فروند از اين هواپيماهاي ب2002حمله سوم نوامبر . شد
خودرويي آه سيا ادعا آرد حامل شش عضو القاعده بوده است شگفتي و خشم 

مقامات يمني را برانگيخت و مباحثات بسياري را در مورد مشروعيت اين اقدام در پي 
اين هواپيماها قادرند مسافات بسيار طوالني را بدون سوخت گيري طي آرده . داشت

ات مشتمل بر بمب و موشك هاي ليزري هدايت شونده با خود  آيلوگرم مهم1200و تا 
  . حمل آنند

   موشك هاي آروز
 تصميم مي گرفتند اهدافي را در 90زماني آه فرماندهان ارتش اياالت متحده در دهه 

دو مدل از اين موشك ها . دوردست نابود آنند موشك هاي آروز تنها گزينه موجود بود
 بود آه توسط هواپيما شليك مي شد و موشكي AGM86وجود داشت آه يكي مدل 
 بود آه توسط آشتي يا زيردريايي شليك شده و BGM109هوا به زمين بود و ديگري 
موشك هاي آروز قادر به حمل آالهك هاي متعارف يا . موشكي زمين به زمين بود

هسته اي هستند و از سيستم ناوبري، هدف گيري فوق العاده دقيقي بهره مي 
 با نام عمومي تام هاك شناخته مي شود و قادر به حمل BGM109موشك . جويند

معموال .  آيلوگرمي است و بردي بيش از دو هزار آيلومتر دارد900آالهكي حداآثر 
 شليك مي شود هرچند B1يا  B 52مدل هوا به زمين اين موشك توسط هواپيماهاي 

  .يكش هستندساير جنگنده ـ بمب افكن ها هم با تغييراتي قادر به شل
  

  مصاحبه با آنعان مكيه مسئول پروژه آينده عراق 
  اين مصاحبه قبل از جنگ صورت گرفته-از سايت شيرازه
 و مدير 1949از معارضين شيعه عراقي متولد » آنعان مكيه«دآتر : هنگامه شهيدي

و » براندايس«آمريكا و استاد دانشگاه هاي » هاروارد«مرآز مطالعات عراق در دانشگاه 
 بغداد را ترك آرد و به شمال عراق رفت و از 1968او در سال . است» ماساچوست«

از سال » مكيه«دآتر .  به اين سو همواره مورد خشم رژيم عراق بوده است1971سال 
 پس از اقامت در برخي آشورهاي حاشيه خليج فارس در اياالت متحده آمريكا 1991

نشگاه تشيع در شهر آوفه عراق بود آه رژيم پدر او بنيانگذار نخستين دا. اقامت گزيد
شش آتاب درباره عراق به نگارش » آنعان مكيه«دآتر . بعث آن طرح را از ميان برد

او به زبان فارسي نيز ترجمه شده و نام مستعار » جمهوري وحشت«درآورده آه آتاب 
 و خشونت» «مكيه«آتاب ديگر دآتر . بر آن نقش بسته است» سمير خليل«قبلي او 
مقصود او از سكوت در اين آتاب . نام دارد آه درباره انتفاضه مردم عراق است» سكوت

خاموشي فرهيختگان جهان عرب نسبت به خشونتي است آه در عراق وجود دارد؛ 
با » آنعان«ديگر آتاب دآتر . اين آتاب جنجال گسترده اي را در جهان عرب به وجود آورد

نگليسي ترجمه شده و موضوع آن درباره دگرگوني به زبان ا» بناي يادبود«عنوان 
بنايي است » بناي يادبود«مقصود از . فرهنگي در عراق در دوران حكومت بعثي هاست

در بغداد طراحي آرده و دو دست و دو شمشير در يك نقطه » صدام حسين«آه 
ه و يكديگر را قطع مي آنند؛ اين بنا نشان دهنده فروپاشي فرهنگ در جامعه عراق بود

اآنون از اعضاي » آنعان مكيه«. از اهميت زيادي برخوردار است» آنعان«براي دآتر 
» واشنگتن«او در حال حاضر در . مستقل در بين گروه هاي معارض عراقي است
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مستقر است و در محافل دانشگاهي و فرهنگي آمريكا شخصيتي شناخته شده 
ل پروژه آينده عراق و تدوين معتقد به حكومت مدني در عراق و مسئو» مكيه«. است

  ...برنامه اي براي اداره اين آشور پس از سقوط صدام است
ديداري » بوش«با » آاخ سفيد«شما چندي پيش در ! »مكيه«آقاي دآتر  •

 داشتيد آيا اين ديدار به درخواست شخص شما صورت گرفت؟
  . . . خير؛ پيشنهاد مالقات از سوي رئيس جمهوري آمريكا مطرح شد

 . . . پس به اين ترتيب شما با آمادگي آامل در اين مالقات حضور پيدا آرديد •
تلفني با من تماس گرفت » زلماي خليل زاد«روز قبل از اين ديدار . نه اصًال آماده نبودم

  . سفر آنم» واشنگتن«و از من خواست تا به 
 . . . ديدار خواهيد داشت» بوش«و به شما گفت آه با  •

نگفت آه با چه شخصيتي ديدار مي آنم او فقط به من گفت آه در نه او به من 
با توجه به تعهدات . واشنگتن با چند تن از مقامات عاليرتبه آمريكايي ديدار خواهم آرد

دانشگاهي من در دانشگاه هاروارد به او گفتم آه آيا حضور من در واشنگتن ضرورت 
  . ددارد؟ خليل زاد پاسخ داد آه حضور من ضرورت دار

 ديدار داريد؟» بوش«پس چگونه مطلع شديد آه با پرزيدنت  •
» بوش«هنگامي آه به واشنگتن رسيدم به من اطالع دادند تا چند ساعت ديگر با 
  . . . ديدار خواهي آرد و به هر حال اين ديدار براي من ناگهاني و غير مترقبه بود

 شخصيت معارض با يك» جورج دبليوبوش«فكر مي آنم اين اولين ديدار  •
 اينطور نيست؟. عراقي بود
  . . . درست است

 آيا با اشخاص ديگري هم مالقات آرديد؟» بوش«پيش از مالقات با  •
معاون رئيس جمهور آمريكا گفت وگو آردم و پس از آن با » ديك چني«بله، نود دقيقه با 

 و به مشاور امنيت ملي بوش و سه شخصيت عراقي ديدار آردم» آوندوليزا رايس«
هم » بوش«عقيده من اين ديدارها به ضرورت مالقات با بوش انجاميد و پس از ديدار با 

  . ...ديدار داشتم» رايس«دوبار ديگر با خانم 
 چند دقيقه به طول انجاميد؟» بوش«گفت وگوي شما و  •

  . . . يك ساعت و پانزده دقيقه
 ر داشتند؟آيا در اين ديدار به غير از شما اشخاص ديگري هم حضو •

و چند تن از اعضاي شوراي » زلماي خليل زاد«، »آوندوليزا رايس«، »ديك چني«بله؛ 
  . . . امنيت ملي آمريكا حضور داشتند آه نام آنها را نمي دانستم

 درباره چه موضوعاتي بود؟» بوش«صحبت هاي  •
است او از اهميت دموآراسي از ديدگاه خودش سخن گفت و اشاره آرد آه عالقه مند 

بوش همچنين درباره پايه گذاري دموآراسي در . عراق آينده يك آشور دموآراتيك باشد
او . عراق اشاره آرد و افزود آه ما ديكتاتور ديگري را جايگزين ديكتاتور نخواهيم آرد

  . . . دقيقًا اين جمله را به زبان آورد
 از سخنان او بويي از جنگ نمي آمد؟ •

ه اي سخن مي گفت آه گويي گريزي از جنگ نيست و جنگ پرزيدنت بوش به گون. چرا
  ... طي چند هفته آينده رخ خواهد داد

از نقش سازمان ملل متحد و مسائل ديگري آه در مطبوعات و رسانه ها  •
 مطرح است مطلبي عنوان نشد؟

  . . . خير؛ هيچ مطلبي
 و ضرورت آن به چه مسائلي پرداختيد؟» جنگ«پس به غير از  •

نخستين پرسش او آن بود آه واآنش مردم . چند سؤال را با من طرح آرد» وشب«آقاي 
  عراق در برابر ورود نيروهاي آمريكايي به خاك عراق چه خواهد بود؟

 شما چه پاسخي داديد؟ •
سپس بوش سؤال آرد اگر بمباران ها شديد باشد چه؟ من به طور غير مستقيم  [ . . .]

 ها شديد باشد چون به عقيده من رژيم به سرعت به او گفتم نيازي نيست بمباران
 1991دچار فروپاشي خواهد شد بخصوص آه روحيه ارتش عراق ديگر همانند سال 
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 است و افزودم آه به اين 1991نيست و حجم ارتش عراق اآنون يك سوم ارتش سال 
ي علت ها دولت آمريكا بايد در انديشه راهكارهاي ديگري باشد و نه فقط بمباران ها

بوش به عنوان . شديد آورآورانه آه آسيب هايي به مردم عراق وارد خواهد آرد
فرمانده نيروهاي مسلح آمريكا پاسخ داد آه ما بدترين احتمال ها را بايد پيش بيني 
آنيم و سپس از من پرسيد آه آيا اختالف نظرهاي مذهبي و قومي در خاك عراق 

بد و به جنگ خانگي بيانجامد؟ من ممكن است به صورت آينه توزي ها گسترش يا
پاسخ دادم آه سرآوب اقليت هاي قومي و گروه هاي مذهبي در عراق به علت 

سياست هاي سرآوبگران خود رژيم است و مردم عراق در آن مقصر نيستند و رژيم 
بعث خود مسئول پيدايش و گسترش اختالفات مذهبي و قومي ميان مردم عراق 

ژيم سرنگون شود صلح و صفا ميان مردم پس از گذشت است و در صورتي آه اين ر
بوش در ادامه ديدگاه مرا درباره مدت مرحله انتقالي . مدت آوتاهي برقرار خواهد شد

من پاسخ دادم آه اين دوره دو تا سه سال به طول خواهد . در عراق سؤال آرد
 . انجاميد

 آمريكايي به يا اين سؤال بوش در حقيقت به علت مقايسه ورود سربازانآ •
 عراق با دوران پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن و آلمان بود؟

  . دقيقًا. بله
 نظر او درخصوص مدت حضور نيروهاي آمريكايي در خاك عراق چه بود؟ •

او مي گفت مايل است دوران حضور نيروهاي آمريكايي در عراق بسيار آمتر از مدت 
سپس سؤال آرد آه چگونه » بوش«زيدنت پر. زمان حضور آنان در ژاپن و آلمان باشد

مي توان نيروهاي دموآراتيك در عراق را ياري آرد و پس از سرنگوني رژيم آنوني يك 
  ...نظام دموآراتيك در بغداد را روي آار آورد

 پاسخ شما چه بود؟ •
من گفتم اين موضوع با پشتيباني از نيروهاي دموآراتيك و ياري آنها امكان پذير خواهد 

در اينجا من به او . و بوش گفت به طور حتم؛ چون اين سياست و هدف آمريكاستبود 
گفتم آه اين ديدگاه تمامي مقامات آمريكايي نيست و عده اي از مقامات دولت اياالت 

و نيز سازمان » آالين پاول«متحده از جمله وزارت امور خارجه آمريكا به رياست 
يت هاي گروه هاي دموآراتيك عراقي شدند و مانع فعال) سيا(اطالعات مرآزي آمريكا 

در اينجا . پيش از اجالس اخير معارضين در لندن برايمان دردسرهايي را به وجود آوردند
به عنوان رابط و مسئول معارضين عراقي » زلماي خليل زاد«بود آه پرزيدنت بوش به 

ه در اين روآرد و گفت آيا اين سخنان صحيح است يا خير؟ خليل زاد پاسخ داد آ
پس از آن بوش همين سال را . مسئوليت تازه آار است و اطالعي در اين باره ندارد

خانم رايس در حالي آه سرش را پايين انداخته بود . مطرح آرد» آوندوليزا رايس«براي 
دوست » ديك چني«بوش سپس همين سؤال را با . پاسخي پيچيده و سرباال داد

 داد آه آقاي رئيس جمهور تمامي اعضاي دولت قديمي خود مطرح آرد و چني پاسخ
» چني«شما سياست شما را مطابق خواسته هايتان اجرا نكرده اند و اين پاسخ 

  . . . تأييدي بر سخنان من بود
پس درخصوص روند دموآراسي در عراق ميان خود مقامات آمريكايي هم  •

  . . .اختالف نظر وجود دارد
در حال حاضر از سوي » آنگره ملي عراق«از جمله بله؛ نيروهاي دموآراتيك عراق 

دفتر معاونت رياست جمهوري و وزارت دفاع آمريكا پشتيباني و حمايت مي شوند در 
حالي آه وزارت خارجه آمريكا و سازمان سيا چنين پشتيباني را فراهم نمي آنند و 

ب به نظر چنين روندي براي غير آمريكاييان قابل درك و قبول نيست چون بسيار عجي
اين اختالف ديدگاه مقامات و سازمان هاي دولتي آمريكا به ويژه وزارت . مي رسد

خارجه روابط بسيار تنگاتنگي با دولت هاي عربي در منطقه و به خصوص عربستان 
ديدگاه وزارت خارجه آمريكا همواره به گونه اي است آه همسو با . سعودي دارد

ن از فعاليت هاي ما به عنوان گروه هاي سياست هاي آشورهاي عربي است و آنا
من و بوش سپس درباره آينده عراق به تبادل نظر . دموآراتيك عراقي ناراضي هستند

پرداختيم و من در اين جا بر اهميت برقراري روابط و همكاري جدي ميان معارضين 
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آردم عراقي و دولت آمريكا براي سرنگون آردن رژيم آنوني عراق تاآيد آرده و اشاره 
  . . . آه معارضين عراقي در اين زمينه نقش برجسته اي مي توانند بر عهده بگيرند

در گفت وگو با بوش آيا به پيشنهاد تعيين فرماندار نظامي آمريكايي براي  •
 عراق پس از صدام هم اشاره داشتيد؟

ر بله؛ من اين پيشنهاد را مورد انتقاد قرار دادم و خطاب به پرزيدنت بوش گفتم د
صورتي آه آمريكا مايل است هر چه سريع تر خاك عراق را ترك آند بايد از هم اآنون با 

  .معارضين عراقي همكاري آند
  
  
  
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  جسد آاوه گلستان از سليمانيه به تهران منتقل شد
از سردخانه سليمانيه ) پنجشنبه(عكاس و فيلمبردار ايراني ديروز » آاوه گلستان«پيكر 

  .به ايران منتقل شد
به گزارش ايرنا، آاوه گلستان به هنگام فيلمبرداري از مواضع تخليه شده ارتش عراق 

 .بر اثر برخورد با ميدان مين آشته شد
همكاري » سي.بي.بي«گلستان از فعاالن عرصه فيلمبرداري بود آه با شبكه خبري 

 .كاس اخبار و تصاوير جنگ در شمال عراق داشتمي آرد و نقش مهمي در انع
منطقه آفري، محل آشته شدن آاوه گلستان در جنوب سليمانيه در خط تماس با 

. ارتش عراق قرار دارد آه از چند روز پيش، صحنه بمباران و حمالت موشكي بوده است
ي بسياري از فعاالن عرصه عكاسي و فيلمبرداري، گلستان را استاد مسلم و همكار

 .صميمي در عرصه تصويربرداري مي دانستند
  

  جنگ در سايتهاي اينترنت
مورد حمله قرار مي گيرند، از ) خرابكاران اينترنتي(شمار سايت هاي آه توسط هكرها 

  . آغاز جنگ به رهبري آمريكا عليه عراق افزايش يافته است
نه امنيت شبكه ها فعاليت مي آه در زمي" سكيور-اف"به گزارش ايسنا، از موسسه 

  . سايت اينترنتي از آغاز جنگ تاآنون هك شده اند1000آند، بيش از 
ها با نوشتن شعارهاي ضدجنگ يا ضدآمريكايي و يا حتي  بسياري از اين حمله

  .گيرد ضدعراقي روي وب سايت هاي صورت مي
حمله قرار هايي آه در روزهاي گذشته هدف  سي ، از جمله سايت.بي.به گزارش بي

گرفت، سايت نيروي دريايي و مرآزي ملي تحقيقات بهره برداري آشاورزي 
  .آمريكاست

شود، آه سه گروه از هكرها مسوول اين  تصور مي"  سكيور-اف"به گزارش موسسه 
گروهي از ميهن پرستان در آمريكا، گروه هاي تندروي اسالمي و : حمالت باشند

  .فعاالن صلح آه مخالف جنگ هستند
اي نيست، ولي اين آه  هاي اينترنتي پديده تازه ارشناسان معتقدند هر چند آه حملهآ

طرفداران صلح پيام خود را از اين طريق به گوش مردم جهان مي رسانند، موضوع 
  .جالبي است

البته پيش از آغاز جنگ در عراق هم فعاليت هاي مشابهي از سوي هكر هاي اسالم 
  . گرا مشاهده شده بود

يل، از جمله آشورهايي است آه با افزايش تنش در منطقه زير بمباران حمالت اسرائ
  .اينترنتي قرار گرفته است

از جمله موضوعاتي آه در گذشته موجب حمله هاي سياسي يا در اصطالح 
شد، بمب گذاري در بالي و همچنين تنش ميان هند و ) hacktivism" (هكتيويسم"
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  .پاآستان در مورد آشمير بوده است
آه از طريق پست الكترونيكي منتقل مي شود، اولين " گاندا"يك آرم رايانه اي به نام 

نمونه ويروس هايي است آه با سوء استفاده از موضوع جنگ و با قول نشان دادن 
تصاوير ماهواره اي از عراق يا برنامه محافظ صفحه از آاريكاتور جرج بوش آاربران را 

  .جلب مي آند
 حمله به سايت ها و ويروس گاندا تاآنون خسارت هاي محدودي به بار البته در مجموع

اند آه با شدت گرفتن درگيري در عراق وب  آورده است، ولي آارشناسان هشدار داده
  . سايت هاي نظامي مهم آمريكا ممكن است هدف چنين حمالتي قرار گيرند
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